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1. TEXTO INTRODUTÓRIO
A Inova Metrópole é uma incubadora de empresa que tem como missão
promover a criação e a consolidação de empreendimentos inovadores
com base em TI. Sua visão é ser um centro de excelência na formação de
empreendedores e na colocação de empresas de impacto no mercado.
Para a consecução da sua missão e visão, a Inova Metrópole estabeleceu
em seu planejamento estratégico 2018 -2021 os seguintes objetivos
estratégicos:

Figura 1: Objetivos estratégicos Inova Metrópole (2018-2021)
Fonte: https://inova.imd.ufrn.br/parque/inova/normas
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2. DESTAQUES E AÇÕES REALIZADAS EM 2019
Um importante destaque no ano de 2019 foi que a Inova Metrópole atingiu
o limite máximo de capacidade para empresas para a etapa de incubação,
não havendo nova oferta de vagas para esta etapa.
No ano de 2019, elegeu-se prioritariamente ações de execução para
os seguintes objetivos estratégicos em suas respectivas dimensões: Na
dimensão sociedade, o objetivo foi melhorar a notoriedade da marca; na
dimensão clientes foi garantir um bom nível de satisfação dos clientes; na
dimensão de empresas participantes tem-se o de fomentar a utilização de
boas práticas de gestão e promover maior acesso ao capital; e por fim na
dimensão de recursos estabeleceu-se o objetivo de aprimorar a gestão
de pessoas . A seguir será apresentado um detalhamento das ações
desenvolvidas para cada objetivo estratégico.
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Objetivo - Melhorar a notoriedade da marca
Principais ações e resultados:
»

Participação da Inova Metrópole na Campus Party;

»

Plano de marketing da Inova;

»

Lançamento de um novo edital para a etapa de pré-incubação;

»

Parceria com o programa Conecta Startup Brasil. Evento realizado
no dia 17/09 para divulgação do programa. O Conecta Startup
Brasil é um programa de fomento ao empreendedorismo e de
estímulo à Inovação Aberta;

»

Participação no evento Startup Day realizado pelo Sebrae/RN;

»

Visita técnica da gerente executiva da Incubadora ao Vale do Silício;

»

Apoio na Caravana Ideas for Milk promovido pela Embrapa em
24/09.

»

Realização do Fórum Profissional 4.0: Futuro do Trabalho em
parceria com a Tribuna do Norte, Sebrae e UNP;

»

Palestra do conexão Potiguar sobre publicidade e tecnologia;

»

Evento de graduação da empresa Studio Gepetta.

Outras ações foram feitas, em parceria com a ASCOM (Assessoria de
comunicação do IMD), para fortalecimento da marca Inova Metrópole por
meio de reportagens e entrevistas na mídia. A seguir uma apresentação
de todas as clipagens relacionadas a Inova Metrópole.
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Notícias gerais:
1. NOTÍCIAS DA TV BRASILEIRA - Poltrona de investidor vira palco
para discurso emocionante no Shark Tank Brasil - (10/07/2019)
https://www.noticiasdatvbrasileira.com.br/2019/07/poltrona-de-investidor-vira-palco-para.html

2.

COSMO NERD - Shark Tank Brasil: Poltrona de investidor vira palco
para discurso - (11/07/2019)
https://cosmonerd.com.br/series/noticias-series/shark-tank-brasil-poltrona-de-investidor-vira-palco-para-discurso/

3.

TV CABUGI - Fugindo de investimentos tradicionais, jovens apostam em startups - ( 23/01/2019 ) https://globoplay.globo.com/v/7324765/

4.

NOSSA CIÊNCIA - Seguir a onda ou criar um novo caminho? - (
30/01/2019) https://nossaciencia.com.br/colunas/seguir-a-onda-ou-criar-um-novo-caminho/

5. BLOG DA JULISKA - IFRN se torna Parceiro Associado em pesquisa
internacional de Tecnologia e Gestão da Inovação - (18/02/2019)
http://www.blogdajuliska.com.br/ifrn-se-torna-parceiro-associado-em-pesquisa-internacional-de-tecnologia-e-gestao-da-inovacao

6. PORTAL DA UFRN - Inova Metrópole participa de nova edição do
Startup Day 2019 - (25/04/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/24884/inova-metropole-participa-de-nova-edicao-do-startup-day-2019

7. BLOG DA JULISKA - Inova Metrópole participa de nova edição do
Startup Day 2019- (26/04/2019)
http://www.blogdajuliska.com.br/inova-metropole-participa-de-nova-edicao-do-startup-day-2019

8. TRIBUNA DO NORTE - Inova Metrópole participa do Startup Day
2019 - (26/04/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/inova-metra-pole-participa-do-startup-day-2019/446261
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9. ASSESSO RN - Empresa da Inova Metrópole promove Oficina de
Robótica no Startup Day - (08/05/2019)
https://www.assessorn.com/2019/05/empresa-da-inova-metropole-promove.html

10. PORTAL DA UFRN - Empresa da Inova Metrópole promove Oficina
de Robótica - ( 08/05/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/25194/empresa-da-inova-metropole-promove-oficina-de-robotica

11. SENADINHO MACAIBA - Empresa da Inova Metrópole promove
Oficina de Robótica no Startup Day - (08/05/2019)
https://senadinhomacaiba.com.br/blog/empresa-da-inova-metropole-promove-oficina-de-robotica-no-startup-day/

12. BLOG DALTON EMERENCIANO - Mercado de impressão 3D no
estado será tema palestra no Startup Day - ( 15/05/2019)
https://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2019/05/mercado-de-impressao-3d-no-estado-sera-tema-palestra-no-startup-day/

13. TRIBUNA DO NORTE - Impressão 3D será tema de palestra em
evento - (16/05/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/impressa-o-3d-sera-tema-de-palestra-em-evento/448161

14. PORTAL DA UFRN - Mercado de impressão 3D será tema de palestra no Startup Day - (16/05/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/25418/mercado-de-impressao-3d-sera-tema-de-palestra-no-startup-day

15. PORTAL JOL - Incubadora do Metrópole Digital participa de missão
técnica no Vale do Silício - (06/06/2019)
https://www.jolrn.com.br/2019/06/06/incubadora-do-metropole-digital-participa-de-missao-tecnica-no-vale-do-silicio/

16. REVISTA DE NEGÓCIOS - Startups: a força do capitalismo 4.0 (17/06/2019)
http://portalnegocios.com.br/noticias/1836/startups-a-fora-do-capitalismo-40
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17. RAIMUNDINHO DUARTE - Empresa potiguar participará de programa Shark Tank nesta sexta - (10/07/2019)
http://www.raimundinhoduarte.com/2019/07/empresa-potiguar-participara-de.html

18. AGORA RN - Coluna da Daniela Freire - (06/08/2019)
http://jornalagorarn.com.br/uploads/materiais/28c518ba267bae2f3d6b031bd299a4cb.pdf

19. TRIBUNA DO NORTE - Estamos com a capaciade máxima atingida
na Inova, diz gerente - (11/08/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/estamos-com-a-capacidade-ma-xima-atingida-na-inova-diz-gerente/456496

20. TRIBUNA DO NORTE - Empresas de tecnologia cresecem no RN
- (11/08/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/empresas-de-tecnologia-crescem-no-rn/456494

21. BLOG DA JULISKA - UFRN sedia evento de apresentação do Conecta Startup Brasil - ( 05/09/2019 )
http://www.blogdajuliska.com.br/ufrn-sedia-evento-de-apresentacao-do-conecta-startup-brasil

22. NO MINUTO - Programa de fomento a startups será lançado em
Natal no Instituto Metrópole Digital - ( 12/09/2019)
https://www.nominuto.com/airtonbulhoes/programa-de-fomento-a-startups-sera-lancado-em-natal-no-instituto-metropole-digital/26781/

23. PORTAL DA UFRN - Programa de fomento a startups será apresentado no IMD - ( 13/09/2019)
https://ufrn.br/imprensa/noticias/28772/imd-sedia-evento-para-apresentacao-de-programa-de-fomento-a-startups

24. BLOG DA JULISKA - Fórum Profissional 4.0 traz a Natal escritora
Martha Gabriel - (18/09/2019)
http://blogdajuliska.com.br/forum-profissional-4-0-traz-a-natal-escritora-martha-gabriel
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25. CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - Administradores recebem homenagem da Câmara Municipal - (10/10/2019)
https://www.cmnat.rn.gov.br/noticias/1454/administradores-recebem-homenagem-da-cmara-municipal

26. BLOG DA JULISKA - Inova Metrópole abre inscrições para programa
de pré-incubação - (11/10/2019)
http://blogdajuliska.com.br/inova-metropole-abre-inscricoes-para-programa-de-pre-incubacao

27. BLOD DA FUNPEC - Inova Metrópole abre inscrições para programa
de pré-incubação - (11/10/2019)
http://blogdafunpec.com.br/postagens/inova-metropole-abre-inscricoes-para-programa-de-pre-incubacao

28. PORTAL DA UFRN - IMD lança edital de seleção para Programa de
Pré-Incubação de Empresas - (29/10/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/30362/imd-lanca-edital-de-selecao-para-programa-de-pre-incubacao-de-empresas

29. BLOG DA JULISKA - IMD lança edital de seleção para Programa de
Pré-Incubação de Empresas - (30/10/2019)
http://www.blogdajuliska.com.br/imd-lanca-edital-de-selecao-para-programa-de-pre-incubacao-de-empresas

30. TRIBUNA DO NORTE - Inova Metrópole abre inscrições para programa de pré-incubação no dia 4 - (30/10/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/inova-metra-pole-abre-inscria-a-es-para-programa-de-pra-incubaa-a-o-no-dia-4/463474

31. PAUTA ABERTA - IMD: Inova Metrópole abre inscrição para Programa de Pré-incubação de empresas - (30/10/2019)
http://blogpautaaberta.blogspot.com/2019/10/imagem-ilustracao-aincubadora-de.html

32. ASSESSO RN - Inova Metrópole abre inscrição para Programa de
Pré-incubação de empresas - (30/10/2019)
https://www.assessorn.com/2019/10/inova-metropole-abre-inscricao-para.html

9

RELATÓRIO GESTÃO 2019 – INOVA METRÓPOLE
Fone: (84) 3342-2216 Ramal 137 – http://inova.imd.ufrn.br

33. TRIBUNA DO NORTE - Inova abre inscrições para pré-incubação de
empresas - ( 31/10/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/inova-abre-inscria-a-o-para-pra-incubaa-a-o-de-empresas/463522

34. TRIBUNA DO NORTE - Museu da Rampa (citação de Roaslie Arruda)
- (31/10/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/museu-da-rampa/463503

35. GRANDE PONTO - Inova Metrópole abre inscrição para Programa
de Pré-incubação de empresas - (31/10/2019)
https://www.grandeponto.com.br/noticia/inova-metropole-abre-inscricao-para-programa-de-pre-incubacao-de-empresas

Empresas da Inova:
36. TV CABUGI - FUTEBOL INTERATIVO - Potiguares realizam curso
sobre pesquisa e futebol - ( 21/01/2019) https://globoplay.globo.com/v/7316079/

37. TRIBUNA DO NORTE - VOND.ME - Startup lança marketplace voltado para o comércio local - ( 17/03/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/startup-lana-a-marketplace-voltado-para-o-coma-rcio-local/442133

38. ESTADÃO - BLINDOG - Donos de pet usam problemas pessoais para
inovar no setor - ( 27/03/2019)
https://pme.estadao.com.br/noticias/geral,donos-de-pet-usam-problemas-pessoais-para-inovar-no-setor,70002769124

39. BLOG DALTON EMERENCIANO - DRINKAPP - App de delivery de
bebidas desenvolvido por ex-alunos da UFRN é lançado hoje no
Sebrae - (14/05/2019)
http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2019/05/aplicativo-de-delivery-de-bebidas-desenvolvidos-por-ex-alunos-da-ufrn-e-lancado-hoje-no-sebrae/
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40. TRIBUNA DO NORTE - DRINKAPP - TI gera novas oportunidades de
negócios - (19/05/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ti-gera-novas-oportunidades-de-nega-cios/448426

41. SE MEU PET FALASSE - BLINDOG - Dispositivo para cães cegos
detecta os obstáculos no caminho - (10/07/2019)
https://semeupetfalasse.wordpress.com/2019/07/10/dispositivo-para-caes-cegos-detecta-os-obstaculos-no-caminho/

42. BLOG DA JULISKA - BLINDOG - Startup potiguar participa amanhã
do programa Shark Tank no canal Sony - (11/07/2019) http://blogdajuliska.com.br/startup-potiguar-participa-amanha-do-programa-shark-tank-no-canal-sony

43. OBSERVATÓRIO DA TV - BLINDOG - Produto de investidor gera discurso emocionante no reality show Skark Tank Brasil 4 - (11/07/2019)
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/programacao-da-tv/2019/07/produto-de-investidor-gera-discurso-emocionante-no-reality-show-skark-tank-brasil-4

44. PORTAL UFRN - BLINDOG - Startup potiguar participa de reality show
e recebe R$ 300 mil - (17/07/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/26681/startup-potiguar-participa-de-reality-show-e-recebe-r-300-mil

45. BLOG DO BG - BLINDOG - Startup do RN recebe investimento de
R$ 300 mil em reality show - (17/07/2019)
https://www.blogdobg.com.br/startup-do-rn-recebe-investimento-de-r-300-mil-em-reality-show/

46. GRANDE PONTO - BLINDOG - Startup do RN recebe investimento
de R$ 300 mil no programa Shark Tank - (17/07/2019)
https://www.grandeponto.com.br/noticia/video-startup-do-rn-recebe-investimento-de-r-300-mil-no-programa-shark-tank
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47. BLOG CAIO OLIVEIRA - BLINDOG - Startup potiguar conquista
R$ 300 mil em programa de TV - (17/07/2019)
http://caiooliveira.com/2019/07/startup-potiguar-conquista-r-300-mil-em-programa-de-tv/

48. BLOG JAIR SAMPAIO - BLINDOG - Startup potiguar recebe investimento de R$ 300 mil em reality show - (17/07/2019)
https://www.jairsampaio.com/startup-potiguar-recebe-investimento-de-r-300-mil-em-reality-show/

49. BLOG DE DALTRO EMERECIANO - BLINDOG - STARTUP POTIGUAR RECEBE INVESTIMENTO DE R$ 300 MIL EM REALITY SHOW
- (17/07/2019)
https://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2019/07/startup-potiguar-recebe-investimento-de-r-300-mil-em-reality-show/

50. BLOG A FONTE - BLINDOG - STARTUP POTIGUAR RECEBE INVESTIMENTO DE R$ 300 MIL EM REALITY SHOW - (18/07/2019)
https://blogafonte.com.br/2019/07/17/startup-potiguar-recebe-investimento-de-r-300-mil-em-reality-show/

51. SERIDÓ 360 - BLINDOG - Startup potiguar recebe investimento de
R$ 300 mil em reality show - (18/07/2019)
http://www.serido360.com/2019/07/startup-potiguar-recebe-investimento-de.html

52. PÁDUA CAMPOS - BLINDOG - Startup potiguar recebe investimento
de R$ 300 mil em reality show - (18/07/2019)
http://paduacampos.com.br/2012/2019/07/18/startup-potiguar-recebe-investimento-de-r-300-mil-em-reality-show/

53. PORTAL UFRN - EMPRESA - Startups do Inova Metrópole participam
de evento em São Paulo - (19/07/2019)
https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/26737/startups-do-inova-metropole-participam-de-evento-em-sao-paulo

54. CÃES E GATOS - BLINDOG - EMPRESA DO RIO GRANDE DO NORTE CRIA COLEIRA DE ALERTA PARA CÃES CEGOS - (14/08/2019)
http://caesegatos.com.br/noticia/empresa-do-rio-grande-do-norte-cria-coleira-de-alerta-para-c-es-cegos
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55. JP NATAL - BLINDOG - Startup do RN cria coleira de alerta para cães
cegos - (14/08/2019)
http://jpnatal.com/startup-do-rn-cria-coleira-de-alerta-para-caes-cegos/

56. TRIBUNA DO NORTE - INOVALL - Empresa do RN mostra perpsectiva de mercado - (15/08/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/empresa-mostra-perspectivas-de-mercado/456885

57. TRIBUNA DO NORTE - WAYABA - Aplicativo do RN quer otimizar
processo de aprendizagem - (16/08/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/aplicativo-do-rn-quer-otimizar-processo-de-aprendizagem/456999

58. TRIBUNA DO NORTE - GERAL - Startup do RN cria coleira de alerta
para cães cegos - (29/09/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/startup-do-rn-cria-coleira-de-alerta-para-ca-es-cegos/460700

59. GRANDE PONTO - BLINDOG - Empresa potiguar participará de programa Shark Tank nesta sexta - ( 09/07/2019)
https://www.grandeponto.com.br/noticia/empresa-potiguar-participara-de-programa-shark-tank-nesta-sexta

60. ASSESSO RN - BLINDOG - Empresa do RN participará de programa
de TV Shark Tank nesta sexta - (09/07/2019)
https://www.assessorn.com/2019/07/empresa-do-rn-participara-de-programa.html

61. "PORTAL N10 - BLINDOG - Empresa potiguar participa do programa
Shark Tank na sexta-feira (09/07/2019)
https://oportaln10.com.br/empresa-potiguar-participa-do-programa-shark-tank-na-sexta-feira-12-89125/"

62. TRIBUNA DO NORTE - BLINDOG - Startup do RN cria coleira de
alerta para cães cegos - (14/08/2019)
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/startup-do-rn-cria-coleira-de-alerta-para-ca-es-cegos/456772
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Objetivo - Garantir um bom nível de satisfação dos clientes
Principais ações e resultados:
»

Realização de grupo focal com as empresas para entender a
percepção dos participantes do sistema de incubação sobre a
Incubadora;

»

Acompanhamento dos resultados das assessorias por parte da
Inova Metrópole e coleta de feedback com as empresas;

»

Implantação de sistema para registro e controle das assessorias
realizadas.

Objetivo - Fomentar a utilização de boas práticas de gestão
Para a consecução deste objetivo foram realizadas as capacitações
listadas abaixo:
Data

Temática

Carga horária

31/01

Importância do desenvolvimento pessoal para o
desenvolvimento da empresa

4h

27/02

Principais conceitos de planejamento estratégico, elaboração e acompanhamento de objetivos
e elaboração de planos de ação

4h

21/03

Financeiro na prática

2h

26/03

Como conseguir o que você quer através do
e-mail

3h

10/04

Conhecendo o Scrum para desenvolvimento de
produtos complexos

4h

16/04

Processo de vendas

2h

16/05

Internacionalização: Como levo minha startup
para a Europa? & Investimento/Founding; Como
buscar investimentos para a minha startup

3h

30/05

Comunicação eficaz

3h

13/06

Relação de Emprego e Trabalho e seus Impactos nas organizações

4h

18/06

Como planejar e executar sua primeira campanha de sucesso

3h

Gestão de Projetos com LCC na prática com
LEGO

6h

11/09

Acesso ao capital

3h

25/10

Workshop Programa Centelha

2h

30/10

Oficina de Marketing

4h

Curso de vendas

21h

26/06 e 27/06

Outubro/Novembro
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Além das capacitações também foram oferecidas consultorias para as
empresas incubadas e pré-incubadas:
»

Mais de 500 horas de assessoria para as empresas nos eixos
empreendedor, capital, mercado e gestão;

»

Contratação de 108 horas de consultoria externa na área de gestão.

Objetivo - Promover maior acesso ao capital
Principais ações e resultados:
»

Realização de curso para construção de projetos para captação
de recursos com carga horária de 12 horas;

»

Contratação de consultor externo para auxiliar 4 empresas
participantes do sistema do incubação na construção de projeto
para o edital FUNDECI de 2019 do Banco do Nordeste;

»

Apoio no lançamento do edital do Programa Centelha. Foi realizado
um evento para explicar como funciona o edital do programa e tirar
dúvidas dos participantes;

»

Realização de oficina com carga horária de 3 horas, em parceria
com o ITNC (Incubadora Tecnológica Natal Central do IFRN) sobre
acesso ao capital;

»

Apoio a empresa Drink App na submissão do edital do programa
Centelha;

»

Elaboração do valuation da empresa Blindog para participação no
programa Shark Tank Brasil;

»

Oficina com a carga horária de 3 horas sobre as temáticas de
internacionalização, investimento e founding.
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Objetivo - Aprimorar a gestão de pessoas
Principais ações e resultados:
»

Pesquisa de clima com os colaboradores da Inova;

»

Elaboração de instrumento para auxiliar no feedback dos
colaboradores;

»

Realização de feedbacks individuais com os colaboradores;

»

Reunião semanais de alinhamento de metas e atividades;

»

Participação no grupo focal promovido pelo IMD em parceria com
Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA) da UFRN.

3. METAS ALCANÇADAS
Em relação às metas previstas no plano quadrienal do IMD, apresenta-se
a seguir a relação entre a meta e o que foi realizado:

Objetivo

Linha Prioritária de Ação

Indicadores

Meta prevista indicador
A: R$ 180 mil

16

Promover o desenvolvimento do Parque Tecnológico por meio
da sustentabilidade, integração com a sociedade e criação e
desenvolvimento e retenção e atração de empresas.
Traçar estratégias para que o ocorra o desenvolvimento do
Parque Tecnológico.
A. Receita pelos serviços oferecidos às empresas incubadas e
credenciadas ao Parque;
B. Quantidade de empresas credenciadas;
C. Quantidade de benfeitorias promovidas à área geográfica
do Parque.
Meta alcançada (até outubro) indicador A: R$ 242.896,96
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Objetivo

Linha Prioritária de Ação

Indicadores

Meta prevista
indicador A: 3
Meta prevista
indicador B: 7%

Aprimorar a relação entre os cursos do IMD e a incubadora
de empresas Inova Metrópole e Parque Tecnológico,
estabelecendo um plano aproximação entre as partes e
aprimorando a aplicação da inovação e do empreendedorismo
no ensino.
Integração entre os cursos e políticas de inovação e
empreendedorismo.
A. Número de projetos com participação de professores e
empresas;
B. Percentual de alunos de graduação que trabalham ou
fazem estágio nas empresas incubadas ou instaladas no
Parque;
C. Número de empreendimentos iniciados por alunos;
D. Percentual de egressos que estão nas empresas incubadas
ou instaladas no Parque.
Meta alcançada (até outubro) indicador A: 2
Meta alcançada (até outubro) indicador B: será obtido na
pesquisa do +Talentos (projeto do Parque)

Meta prevista
indicador C: 3

Meta alcançada (até outubro) indicador C: será obtido na
pesquisa do +Talentos (projeto do Parque)

Meta prevista
indicador D: 10%

Meta alcançada (até outubro) indicador D: será obtido na
pesquisa do +Talentos (projeto do Parque)

4. DIFICULDADES
Em 2019 o setor da Inova apresentou as seguintes dificuldades para
realização das suas atividades:
»

Saída do assessor de gestão e dificuldade de realizar nova
contratação de colaborador com o perfil desejado;

»

Dificuldade em realizar contratação pela unidade de consultorias
externas para as empresas participantes do sistema de incubação;

»

Demora de tramitação dos projetos (tipos A e B) na Proplan e
FUNPEC.
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5. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA 2020
»

Participação no edital do Sebrae para receber recursos para
certificação no CERNE 2;

»

Lançamento de edital para a etapa de incubação;

»

Lançamento de edital para o Acelera Inova;

»

Realizações de ações de aproximação com as empresas graduadas
pela Inova Metrópole.

CAPA

